
ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

(“ŞİRKET”) 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI 
 

1. Amaç 

 

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket’in tâbi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme 

hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.  

 

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 

Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve 

düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), zaman zaman tadil edilip 

değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim 

İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azamî özen gösterir. 

 

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı 

Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat 

sahiplerine Şirket internet sitesi (www.oncosem.com) aracılığıyla duyurulmaktadır. 

 

2. Yetki ve Sorumluluk 

 

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 

tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay 

sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, 

geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu 

altındadır. Bağış ve Yardım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını 

takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde 

(www.oncosem.com) yayımlanır. 

 

3. Bağış ve Yardım İlkeleri 

 

Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Bağışlar” başlıklı 19.Maddesi’ne göre: “Şirket, sermaye piyasası 

mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi 

işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.  

 

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde 

yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 5.000.000,00 TL’yi (beş milyon Türk Lirası) aşamaz 

ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır 

getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair 

ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve 

yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.” 

 

Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve 

yapılacak bağışın sınırı, 5.000.000 TL.(beş milyon Türk Lirası) olarak Ana Sözleşme’de 

belirtilmiştir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol 

açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı 

çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına 

uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket 

amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış 

ve yardımlar nakdî veya aynî olarak yapılabilir. 



 

Şirket tarafından yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, 

SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya 

duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile 

politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara 

bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması 

zorunludur. 

 

Bağış ve yardımlar konusunda SPK’nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri 

ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. 


